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1. Základní údaje o škole 

   

Název: Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková 

organizace 

Sídlo: Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice 

Kraj: Liberecký 

Charakteristika 

školy: 

plně organizovaná škola s 1. – 9. postupným ročníkem 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 72741571 

Zřizovatel školy: OÚ Jenišovice, Jenišovice 12, 468 33 Jenišovice 

IZO: 002 62 366            

 

Celková kapacita školy a jejích součástí: 

Základní škola IZO 102 177 228 Kapacita 250 

Školní družina IZO 116 300 094 Kapacita 50 

Školní jídelna IZO 102 717 559 Kapacita 300 

   

 

Vedení školy:  

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Zakouřilová 

Zástupce ředitelky:           Mgr. Jana Kadečková  

Výchovná poradkyně: Mgr. Renáta Slámová 

Vedoucí školní jídelny:     Jana Steinerová 

Vedoucí školní družiny: Adéla Divilová 

 

Adresa pro dálkový přístup: www.zsjenisovice.cz 

email: skola@zsjenisovice.cz 

datová schránka: 7kpmm3q 

 

Školská rada: 

zahájení činnosti: 01.10.2021 

 

předsedkyně:  Mgr. Petra Bartko 

členové: Mgr. Lukáš Veselý 

Mgr. Roman Knobloch, PhD. 

Markéta Zofová 

Mgr. Romana Zabořilová 

Mgr. Renáta Slámová 
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2. Přehled oborů vzdělání 

 

79-01-C/01 – Základní škola 

 

Vzdělávací program: 

 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT, ev. č.  
Školní rok 2021/2022 

v ročnících počet žáků 

ŠVP pro ZV ZŠ 

Jenišovice, č.j. 

97/2007 

ev. č. 1/2007 1.–9. 198 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Údaje o pedagogických pracovnících: 

 

Mgr. Markéta Zakouřilová byla jmenována do funkce ředitelky Základní školy Jenišovice, okres 

Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace na základě výsledku výběrového řízení s účinností od 1. 

srpna 2021 starostou obce Jenišovice panem Bohumilem Bradáčem. 

Ředitelka školy má splněny kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce: 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky: studium bylo úspěšně ukončeno 22.04.2022, akreditace 

č.j.: MSMT-27962/2021-4-926.     

 

Pedagogičtí pracovníci:  

 

celkem: 21 

kvalifikovaní: 20 

nekvalifikovaní: 1 

Nepedagogičtí 

pracovníci: 

celkem: 8 

učitelé 15 ZŠ 4 

vychovatelky 2 

asistentky pedagoga 3 ŠJ 4 

školní psycholožka 1 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Počet dětí u zápisu celkem: 40 

Odklad povinné školní docházky: 5 

Nepřijato k PŠD: 1 

Přijato k PŠD: 34 

Nastupuje na jinou ZŠ: 3 

Počet žáků v 1. ročníku ZŠ Jenišovice: 31 
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5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu. ŠVP byl v průběhu roku 

pedagogy upravován dle posledních úprav RVP (leden 2021): nová informatika, digitální gramotnost, 

úpravy vzdělávacího obsahu některých vzdělávacích oborů. 

Žáci měli možnost účastnit se doučování, které reagovalo na výpadky výuky z důvodu nařízených 

karantén a na distanční výuku v minulém školním roce. 

Byly realizovány četné exkurze, vzdělávací programy, skupinové práce, projekty, kladl se důraz na 

individuální přístup k žákům a na stmelování třídních kolektivů. Zrealizovala se též většina tradičních 

projektů školy, které v předchozích letech z důvodu epidemie koronaviru realizovány být nemohly. 

Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 82 žáků – 4 ročníky. 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled počtu tříd, žáků k 30. 6. 2022: 

Pracoviště Celkový 

počet tříd 

Z toho 

speciálních 

Celkový 

počet žáků 

Z toho 

ve speciálních 

třídách 

Individuálně 

integrovaných 

ZŠ 10 0 197 0 0 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2021 – 2022: 

Počet žáků celkem Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Slovní 

hodnocení 

Neprospělo Neklasifikováno 

192 140 56 0 1 0 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2021 – 2022: 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 13793 0 

2. pololetí 10401 0 

celkem 24194 0 

 

Přehled výchovných opatření za II. pololetí šk. roku 2021 – 2022: 

Pochvaly na 

vysvědčení 

Napomenutí 

tř. uč. 

Tř. důtky Řed. důtky 2. stupeň 3. stupeň 

1 3 9 0 0 0 

Pochvaly za prospěch nebo chování jsou žákům udělovány na základě doporučení třídního 

učitele a dalších vyučujících formou pochvalného listu nebo informace rodičům 

informačním systémem Bakaláři. 

 

Počty žáků přijatých na střední školy ve školním roce 2021 – 2022: 

Celkem 8. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory 

s mat. 

SOU 

16 2 0 9 3 2 

14 absolventů – žáků 9. ročníku + 2 žáci 5. ročníku 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

Na škole pracuje Školní poradenské zařízení ve složení: 

Mgr. Aneta Svobodová – školní psycholožka 

Mgr. Renáta Slámová – výchovná poradkyně 

Mgr. Jana Preislerová – metodik prevence 

Mgr. Markéta Zakouřilová – ředitelka školy 

 

Škola má vypracován krizový plán. Ve školním roce 2021-2022 jednala dvakrát případová komise za 

účasti pracovnic Pedagogicko-psychologické poradny. 

 

Ve školním roce 2021-2022 se realizovaly odborné přednášky na téma: kyberšikana, trestní 

odpovědnost, poruchy příjmu potravy, návykové látky, psychohygiena, rizikové sexuální chování, 

zdravá výživa, dopravní výchova. Přednášky byly realizovány školní psycholožkou, pracovníky Policie 

ČR a pracovníky společnosti Maják. Školní psycholožka provedla sociometrické šetření, zrealizovala 

programy na podporu dobrých vztahů spolužáků a kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku. 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: rodinná výchova, 

občanská výchova, přírodopis, tělesná výchova. Žáci naší školy se účastnili různých tělovýchovných 

kurzů, výletů a harmonizačních dnů, což napomáhá k upevnění dobrých vztahů v kolektivu. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli zařazeni do běžných tříd. Ve třech třídách pracovaly 

sdílené asistentky pedagoga. Žákům se věnovali vyučující v rámci doučování, několik žáků 

navštěvovalo pravidelně školní psycholožku, 6 žáků pracovalo dle individuálního vzdělávacího plánu, 

s rodiči těchto žáků vyučující pravidelně komunikují. Škola spolupracovala s těmito organizacemi: PPP 

Liberec, PPP Jablonec nad Nisou, PPP Semily, SPC pro sluchově a řečově postižené Liberec. Do školy 

pravidelně dojížděla logopedka a pracovala s žáky s vadou řeči. 

 

Od března, kdy na školu byli přijati 3 ukrajinští žáci, probíhala výuka Českého jazyka pro tyto žáky–

4krát týdně. Výuku realizovaly asistentky pedagoga a 2 vyučující. 

 

Nadaní žáci se účastnili sportovních a vědomostních soutěží a olympiád, či přehlídek: 

fotbalový turnaj, atletické závody, olympiáda v ČJ, D, AJ, Pekařův pohár, přehlídka vypravěčů. 

 

Všichni žáci mohli rozvíjet své schopnosti a dovednosti v odpoledních zájmových aktivitách, jejichž 

vedoucí jsou z řad pedagogů naší školy. Ve školním roce 2021-2022 jsme realizovali následující 

volnočasové aktivity: Florbal, Jumping, Pohybové hry, Flétna, Keramika, Deskové hry, Šikovné ruce, 

Arduino-programování 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem České republiky, NIDV Liberec, CV LK, Služba škole Mladá Boleslav, on- line 

prostředí – možnost výběru kurzů akreditovaných MŠMT. Školení probíhala formou webinářů i 

formou prezenční. 

Ředitelka školy se pravidelně měsíčně účastnila Infoservisu Středního článku podpory MŠMT. 

 

Počet školení 24 

Počet pedagogických pracovníků 11 

Počet nepedagogických pracovníků 3 

Témata dalšího vzdělávání Aktualizace ŠVP, Nová informatika, Robotika, 

Přijímání a začleňování žáků cizinců, Kritické 

myšlení, Spolupráce učitele a asistenta 

pedagoga, metodika – AJ, další předměty, 

Školení pro zaměstnance školní jídelny 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky: studium bylo úspěšně ukončeno 22.04.2022, akreditace 

č.j.: MSMT-27962/2021-4-926     

Studium pedagogiky na PF TUL – Studium v oblasti pedagogických věd-učitel, studium probíhá 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Začátek školního roku byl poznamenán restrikcemi a nařízeními z důvodu pandemie koronaviru (covid 

pasy, testy). Z tohoto důvodu se nerealizovalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu ani Zimní 

lyžařský pobyt. 

Akce pro veřejnost, které se povedly zrealizovat: 

Noční pohádkový les 

Čerti (návštěva v mateřské škole) 

Školní masopust 

Dílnička pro předškoláčky 

Čtení prvňáčků předškoláčkům 

Výstava výtvarných prací v kostele 

Ukliďme si Česko – úklid v obci a okolí 

Pohádkový les na Drábovně 

Školní Jarmark 

Každoročně se v turnovských novinách Turnovsko v akci škola prezentuje shrnutím uplynulého 

školního roku. 

 

Další akce: viz internetové stránky školy – sekce Aktuality (www.zsjenisovice.cz/aktuality.php) 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021-2022 nebyla provedena kontrola ČŠI. 

ČŠI realizovala pouze plošné testování žáků 5. ročníků v těchto oblastech: Matematika, Český jazyk, 

Dovednosti usnadňující učení. 

11. Spolupráce s organizacemi 

 

 Obec Jenišovice 

 MÚ Turnov – ORP 

 KÚ Libereckého kraje 

 MŠMT – dotace 

 Střední článek podpory, SYPO   

 Pedagogicko-psychologické poradny Liberec, Semily, Jablonec nad Nisou, SPC Liberec 

 MAS Achát, MAP Turnovsko 

 SCIO, ČŠI 

 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Národní institut pro další vzdělávání, Služba škole Mladá 
Boleslav (DVPP) 

 Základní škola Malá Skála, Základní škola Pěnčín u Jablonce nad Nisou, MŠ Jenišovice 

 CHKO Jizerské hory, CHKO Český ráj, SEV Český ráj 

 Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA 

 Okresní rada AŠSK ČR 

 Plavecký bazén Jablonec nad Nisou 

 Knihovna Antonína Marka Turnov, Muzeum Českého ráje, Městské divadlo Turnov 

 Žlutá ponorka – volnočasové centrum 

 Sklopísek Střeleč, IT Business 

 Myslivecký spolek Hodkovice nad Mohelkou 

 Policie ČR, Maják 

 Bovys s.r.o., Silcom Multimedia, s.r.o., Bakaláři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jenišovicích, 

10.10.2022 

Razítko:  

 

 

Mgr. Markéta Zakouřilová, 

ředitelka školy 

Podpis: 
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